Tork Xpressnap Fit szalvéta rendszer

Tökéletes választás
a forgalmas napokhoz
Tartsa szem előtt vendégei igényeit a Tork Xpressnap Fit®-tel

Majdnem

2x

annyi vendéget
szolgál ki
utántöltések közt*

Időt takarít meg
Több vendéget szolgál ki két utántöltés
között a hagyományos szalvétaadagoló
rendszerekhez képest.

Helytakarékos
Kompakt kialakításának köszönhetően
a zsúfolt pultokon, asztalokon is elfér.

Csökkenti a pazarlást
50%-kal** csökkenti a használat nélkül
eldobott szalvéta mennyiségét.*,**

*2 rétegű asztali adagolós szalvéta a Tork Fastfold 271800 szalvétaadagolóhoz és 10933-as töltőanyaghoz hasonlítva
**2 rétegű pultra helyezhető szalvéta adagoló a Tork 271600 Counterfold adagolóval és 10935 töltőanyaggal összehasonlítva
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És Ön mennyire
hatékony?
Csak úgy záporoznak a rendelések, az ételek pedig
szép sorban mennek ki a vendégekhez. Éhes és
türelmetlen vendégek várakoznak. A forgalmas
nap persze jó az étteremnek. Ugyanakkor
hatékonyságra és zökkenőmentes munkamenetre
van szükség ahhoz, hogy vendégei számára
megfelelő élményt nyújthasson. És ahogy azt
minden étterem vezető tudja, ez nem kis feladat,
hiszen folyamatos a verseny az idővel, illetve a helyés munkaerőhiánnyal.
Ugyanakkor sok étterem továbbra is a régi, idejétmúlt szalvétamegoldásokat
használja anélkül, hogy mérlegelnék a működésre gyakorolt negatív
hatásokat. Ilyenek például a rendezetlen megjelenés, vagy a nem kellően
higiénikus adagolók, melyek rontják a vendégélményt.
Legújabb innovációnkat, a Tork Xpressnap Fit® szalvétaadagoló rendszert
úgy terveztük, hogy időt és helyet takarítson meg Önnek. Kompakt
kialakítású, így a legzsúfoltabb környezetben is elfér, kevesebb utántöltést
igényel és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét. A Tork Xpressnap Fit®
segítségével arra koncentrálhat ami igazán számít: vendégeire.
Tökéletes társ a forgalmas napokon.
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Készüljön fel a forgalmas napokra
A Tork Xpressnap Fit® eddigi legkompaktabb szalvétaadagoló
rendszerünk, mely csökkenti az utántöltési időt és helyet
szabadít fel a zsúfolt éttermi környezetben.
A kevesebb utántöltés és takarítás
révén több ideje jut vendégeire
és üzletére
- Csökkenti az utántöltés idejét 46%-kal*
- 50%-kal csökkenti a használatlanul
eldobott szalvéta mennyiségét**
- Tartós és könnyen tisztítható adagolók,
melyek csökkentik a karbantartás idejét és
védik a szalvétákat a szennyeződéstől és
nedvességtől

A kompakt kialakítás révén több
hely marad a pulton vendégei
számára, és a raktározás is
könnyebb
- Hagyományos méretű szalvéta, mely
hajtogatásának köszönhetően elfér
az alacsony ökológiai lábnyomú
adagolóban
- Akár 35%**-kal csökkenti a tároláshoz
szükséges helyet

Lendítse fel üzletét AD-a-Glance®
hirdető felületekkel
- Készítse el digitális eszközünkkel saját marketing üzenetét, melyet
kinyomtathat és elhelyezhet adagolóin, vagy megoszthatja közösségi
média felületein
- Előre megtervezett, egyedire alakítható sablonok teljesen ingyenesen
- Az éttermi vendégek 62%-a jó eséllyel újra visszatér, ha úgy érzik
személyes élményben volt részük, a gyorséttermi vendégek 21%-a pedig
hajlandó a tervezettnél többet költeni, ha csábító ajánlatot lát az asztalon
elhelyezett hirdetőfelületen.***
Látogasson el az adaglance.tork.hu oldalra további ötletekért!

*2 rétegű asztali adagolós szalvéta a Tork Fastfold 271800 szalvétaadagolóhoz és 10933-as töltőanyaghoz hasonlítva
**2 rétegű pultra helyezhető szalvéta adagoló a Tork 271600 Counterfold adagolóval és 10935 töltőanyaggal összehasonlítva
***United Minds European Napkin Kutatás 2017 elemszám (n=8289)

Könnyű betöltés
Az adagoló alján rögzülő
retesz megkönnyíti a betöltést
a fedél kinyitásakor.

Könnyű használat
A speciális hajtogatásnak
köszönhetően már az első szalvéta
is könnyedén kihúzható az
utántöltést követően.

Szintjelző
A szintjelző megmutatja mikor
szükséges az utántöltés, így
mindig 100%-os töltöttséget
érhet el. Többé nem fordulhat
elő, hogy a legforgalmasabb
napszakokban fogy ki a szalvéta.
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Válassza ki az Önhöz illő adagolókat
és töltőanyagokat
Kínáljon gördülékeny éttermi élményt a Tork Xpressnap Fit® segítségével

272900

272901

Tork Xpressnap Fit® szalvétaadagolók
Cikkszám

Terméknév

Rendszer
azonosító

Szín

Anyag

Méret (mm)
Ma x Szé x Mé

Adagoló
kapacitás

272900

Tork Xpressnap Fit® asztali szalvétaadagoló

N14

Fekete

Műanyag

140 x 117 x 173

272901

Tork Xpressnap Fit® pultra helyezhető szalvétaadagoló

N14

Fekete

Műanyag

962900

Tork Xpressnap Fit® asztali szalvétaadagoló kezdőcsomag

N14

Fekete

962901

Tork Xpressnap Fit pultra helyezhető szalvétaadagoló
kezdőcsomag

N14

Fekete

®

15830

AD-a-Glance

Falra
rögzíthető

Db/karton

168
(2 réteg)

Igen

Nem

4

326 x 121 x 143

324
(2 réteg)

Igen

Nem

1

Műanyag

140 x 117 x 173

168
(2 réteg)

Igen

Nem

1

Műanyag

326 x 121 x 143

324
(2 réteg)

Igen

Nem

1

12830

Tork Xpressnap Fit töltőanyagok
Cikkszám

Terméknév

15830

Tork Xpressnap Fit fehér adagolós szalvéta

12830

Tork Xpressnap Fit natúr adagolós szalvéta

EU ökocímke
EU ökocímke tanúsítvánnyal rendelkezik, így
megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi
előírásoknak is.

Rendszer
azonosító

Minőség

Szín

Rétegszám

Lapméret
(cm)
H x Szé

N14

Advanced

Fehér

2

21,3 x 16,5

N14

Advanced

Natúr

2

21,3 x 16,5

Felelős Erdőgazdálkodási Tanács (FSC®) tanúsítvány
Az FSC tanúsítvány biztosítja, hogy a termékek
felelős erdőgazdálkodási forrásból származnak
és jótékony hatással vannak a környezetre,
társadalomra és gazdaságra egyaránt.
(www.fsc.org)

Db/csomag Db/karton

Db/paletta

120

720
(6 x 120)

4320
(6 x 6 x 120)

•

•

120

720
(6 x 120)

4320
(6 x 6 x 120)

•

•
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Fejlessze üzletét a Tork segítségével
Széles körű megoldásainkkal segítjük munkáját, hogy konyhai,
mosdóhigiéniai és egyéb higiéniai területen is a lehető legmagasabb
színvonalú szolgáltatást nyújthassa. Így több ideje jut értékteremtő
munkájára és vendégeire, egyúttal csökkenti a takarításra szánt időt
és energiát.

Tegye gördülékenyebbé a konyhai munkát
Kifejezetten éttermek, bárok és kávézól igényeire fejlesztett megoldásaink és termékeink révén hatékonyabbá teheti
a konyhai munkát. A vendégtér törlésétől a munkaterület tisztításáig bármilyen feladatot magabiztosan és gyorsan végezhet
el a kifejezetten ezen célokra kifejlesztett törlőpapírjainkkal, tisztítókendőinkkel, kéztörlőpapírjainkkal, valamint kézhigiéniai
termékeinkkel.

Tegye színvonalasabbá mosdóját
Egy higiénikus és friss mosdó pozitív benyomást kelt vendégeiben, és üzlete megítélésére is jó hatással van. A Tork széles körű,
magas minőségű mosdóhigiéniai kínálatában valamennyi stílushoz és igényhez illő terméket és szolgáltatást megtalál.

Essity Hungary Kft.
Professional Hygiene
H-1021 Budapest
Budakeszi út 51.
Tel.: +36 1 392 2100
www.tork.hu
torkcontact@essity.com

Tork Hungary

Tork – világvezető
professzionális higiéniai márka

